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Aankondiging contractwijzigingen  
Middels deze brief informeren wij u over de aanstaande contractwijzigingen voor het leveren van 
jeugd, Wmo of jeugd en Wmo (onder verwijzing van Artikel 4. Lid 1. van de overeenkomst, bijlage 9). 
De contractwijzigingen zullen per 1 juli 2023 in werking treden.  

Aankondiging contractwijzigingen (jeugd en Wmo) 

De volgende contractafspraken die inhoudelijk wijzigen per 1 juli 2023: 

Referentie  Contractwijziging  
Overeenkomst jeugd  Aanbieder dient een CTO uit te voeren conform de 

gestelde kaders uit de Jeugdwet.  
  
  

Jeugd: zie Artikel 7 (nieuw lid toevoegen) of 
16 lid 1 uitbreiden/aanpassen  
Wmo: zie Artikel 7 (nieuw lid toevoegen) of 
16 lid 1 uitbreiden/aanpassen  
Aanmelddocument Jeugd 4.4.1  
Aanmelddocument Wmo 5.4.1  

Aanbieder moet als hoofdaannemer zijn 
administratie zodanig inrichten dat zij Gemeente te 
allen tijde, gevraagd en ongevraagd, inzicht kan 
verschaffen in de wijze waarop de aanbieder de 
kwaliteit toetst van de onderaannemer.  
  

Jeugd: zie Artikel 5 lid 3   
Wmo: zie Artikel 5 lid 3   
  

Het opzeggingsmoment wijzigt. Opzegging dient 
plaats te vinden per aangetekende brief en uiterlijk 
zes kalendermaanden voor 1 maart of 1 september 
van het kalenderjaar. Voorheen stond dit moment op 
1 januari en 1 juli.   
  
  

Jeugd: zie Artikel 24  
Wmo: zie Artikel 22  
Werkafsprakenboek B.6  

Ten behoeve van de informatieplicht dient Aanbieder 
mondelinge en schriftelijke communicatie over 
contractaangelegenheden uitsluitend te bespreken 
met I&M UW.  
  
Een communicatie- en escalatielijn wordt onderdeel 
van het werkafsprakenboek.  

Jeugd: zie Artikel 5 lid 3. en Artikel 8 lid 5.  
Wmo: zie Artikel 5 lid 3. en Artikel 8 lid 5.  
Aanmelddocument: 2.2.3  

Gemeente kan een cliëntenstop invoeren zodra 
Aanbieder, na schriftelijke kennisgeving aan 
Gemeente, de Diensten die onder deze 
Overeenkomst vallen opzeggen  
  
  

Aanmelddocument Jeugd  
Geschiktheidseis 3.3 Eis 3.  

De kwaliteitseisen voor nieuwe inschrijvers wijzigt. 
Een startende ondernemer heeft geen termijn meer 
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Aanmelddocument Wmo  
Geschiktheidseis 4.3 Eis 3.  
  

van één jaar om een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement te verkrijgen. De Aanbieder 
dient bij aanmelding in het tussentijdse 
toetredingsmoment al in bezit te zijn van een geldig 
certificaat.  
  

Aanmelddocument Eis 3   
  
  

Aanbieder beschikt over een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan ISO 9001 of 
NEN 15224.  
  
  

Aanmelddocument Jeugd: artikel 2.2.3.  
Aanmelddocument Wmo: artikel 3.2.3.  

De Gemeenten kondigen wijzigingen uiterlijk een half 
jaar voordat deze ingaan. Daarnaast kunnen de 
Gemeente(n) de Aanbieders hierover consulteren.  
  

Toelatingsbrief en aanmelddocument  
  

Toevoeging regel aansluiting 
overeenkomst/aanmelddocument.   
  
In de toelatingsbrief benoemen dat er geen 
handtekening wordt opgevraagd in de overeenkomst, 
maar dat de toelatingsbrief ter bevestiging geldt, 
waarbij de Overeenkomst geldig is.  
  

Aanmelddocument, Overeenkomst Jeugd 
en Wmo, Werkafsprakenboek.  

I&M UW kan een PvA opvragen bij een Aanbieder om 
inzicht te verkrijgen over de waarborging van 
kwaliteit en continuïteit van zorg. Situaties waarbij 
I&M UW een PvA kan opvragen zijn o.a. zorgen 
omtrent de financiële situatie, kwaliteitseisen 
worden niet behaald, hoge wachtlijsten, warme 
overdracht bij zorgbeëindiging. Bij het opvragen krijgt 
de Aanbieder uiterlijk 4 weken, afhankelijk van de 
urgentie, de tijd om een PvA aan te leveren.   
  
In het PvA bij beëindiging overeenkomst is het 
volgende minimaal opgenomen:    
  

• Hoeveel cliënten/zorgtrajecten 
kunnen voor XX-einddatum-XX afgerond 
worden?   
• Hoeveel cliënten/zorgtrajecten zullen 
na XX-einddatum-XX afgerond nog 
vervolghulp van een andere Aanbieder te 
ontvangen?   
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• Welk advies omtrent de 
zorginzet/vervolgtraject na XX-
einddatum-XX  geven jullie mee voor 
deze cliënten? Welke alternatieve 
Aanbieder adviseren jullie?  
• Op welke termijn gaat de overdracht 
plaatsvinden?  
• Hoe is de overdracht georganiseerd?  
• Op welke wijze informeren jullie de 
client?  

  
In het PvA voor inzicht omtrent de waarborging van 
kwaliteit en continuïteit van zorg is het volgende 
minimaal opgenomen;   

• Op welke termijn kunnen de signalen 
worden weggenomen/ situatie 
verbeterd?   
• Op welke wijze?   
• Binnen welke tijdsperiode? Lange 
termijn en korte termijn  
• Indien de signalen niet worden 
weggenomen, wat is het vervolgplan?   

 

De regio hoopt u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de contractafspraken. 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen per mail via 
monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Met vriendelijke groet,  

Inkoop & Monitoring Utrecht West 

Disclaimer: Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u 
bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
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